
Årsrapport for 2020- HEPMA  

1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i året som har gått:  
 

 Iverksetting av tilsynsordningen 

 Periodisk programevaluering 

 Iverksetting av ekstraordinære tiltak/tilpasning knyttet til pandemisituasjonen.  

 Ansettelse av studentassistent vår/høst 2020 
 

2. Evalueringer som er foretatt (kort om typer og gjennomføring)  
 
Sluttevaluering av kurs høst og vår 2020. 
Periodisk programevaluering (2016-2020). Den interne rapporten er ferdig. Den eksterne komiteen  
leveree sin rapport i februar 2021. 
 
Det gjennomføres evalueringsmøter to ganger i semesteret. Her diskuterer programledelsen og 
studentrepresentantene de enkelte kursene, administrasjonen og læringsmiljøet. Ved dette møtet går 
vi også igjennom resultatene fra evalueringsskjemaene (nettskjema) som sendes til studentene i 
etterkant av hvert kurs. Svarprosent på disse underesøkelsene er fortsatt lav. Det er derfor viktig at 
evalueringene baseres på helhetlige vurderinger og direkte kontakt med studentene. Vi har 
programrådsmøter 1-2 ganger i semesteret der studentrepresentantene får mulighet til å sette opp 
saker på agendaen de mener trenger spesielt fokus.  
 

2.1. Hovedtrekk fra alle evalueringer  
 
Tilbakemeldingene fra studentene har vært jevnt over tilfredsstillende. Pandemien gjorde at 2020 ble 
et spesielt år, der vi måtte tilpasse oss og gjøre endringer fortløpende. Vårt inntrykk er at dette har alt 
i alt har gått meget bra. Selv om det har blitt gjort forholdsvis store endringer, er studentene jevnt 
over fornøyde med både kurs og oppfølging. Den digitale undervisningen har fungert godt. Vi har fått 
tilbakemeldinger fra studentene om hvor viktig det er å unngå at den digitale undervisningen blir lite 
inkluderende. Vårt inntrykk er at faglærere ved HELED er dyktige på å unngå dette, og at ulike måter å 
involvere studentene på i den digitale undervisningen blir vektlagt.   
 
  

2.2. Hvilke tiltak er iverksatt?  
For å skape forutsigbarhet for studentene ble all undervisningen digitalisert i løpet av våren 2020. 
HEPMA er et internasjonalt program, og flesteparten av studentene kommer ikke fra Norge. Det at  
studenter som ikke kunne være fysisk tilstede kunne følge undervisningen digitalt ble derfor svært 
viktig. Vi fortsatte med digital undervisning høsten 2020 men i enkelte emner ble det lagt opp til en 
blanding av digital og fysisk undervisning.  

Vårens og høstens eksamener ble gjennomført som hjemmeeksamener for å sikre forutsigbarhet og 
for at eksamen kunne gjennomføres for flest mulig studenter til tross for ulike tidssoner. Da våre 
forelesere hadde liten erfaring med denne eksamensformen ble karakterskalaen bestått/ikke bestått 
benyttet for flere emner våren 2020. Høsten 2020 benyttet de fleste emnene A-F.   

Vi jobber kontinuerlig med å etablere flere muligheter for «interships» for våre engelsktalende 
studenter. Dette har blitt bedre, men fortsatt ikke optimalt. Pandemien har ført til mer usikkerhet 
også her. Internship er populært, og det er en ambisjon for oss å skape enda flere plasser her over tid.  
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2.3. Hva skal iverksettes?  
Oppfølgingstiltak  
- Flere eksamensoppgaver skal digitaliseres permanent. Dette inkluderer også innlevering av 
masteroppgaven i Inspera. 
- Vi utforsker ulike læringsverktøy for å inkludere studentene mer aktivt i undervisningen slik at det 
blir mindre enveis kommunikasjon.  
- Konkulusjonene fra den periodiske programevalueringen skal diskuteres med fagmiljøet på HELED.  
 

2.4. Begrunnelse for at enkelte studentevalueringer ikke tas til følge  
 

 
3. Bruk av tilsynssensor  
Iverksatt fra og med våren 2021 
 

4. Læringsmiljø  
Fysisk og psykososialt. Klager, tiltak etc.  
Programmet får generelt tilfredsstillende tilbakemeldinger på dette punktet. Vi har jevnlig invitert til 
informasjonsmøter der studentene også har mulighet for å ta opp spørsmål med studiekonsulenten 
og programleder.  Ved semesterstart ble det arrangert fellesaktiviteter. Grunnet smittevernsregler ble 
sosiale aktiviteter i regi av programmet noe begrenset høsten 2020.  Det ble arrangert felles 
informasjonsmøte, «faddergrupper» og studentsammenkomster for EU-Hem og HEPMA studentene. 
Her ble det tilbudt både fysisk og digitalt oppstartsmøte.  
Eu_HEM og HEPMA ansatte en studentassistent til å følge opp studenter i forbindelse med 
undervisning og som et bindeledd mellom studentene og fagansvarlige.  
 

 
5. Antall studenter tatt opp (samt kjønnsfordeling) frafall og studieavbrudd  
Antall søkere: 747 
Antall gitt tilbud: 72 
Antall studenter svarte ja: 45 
Antall studenter møtt: 32 
 
 
Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/opptak/  

 
6. Antall uteksaminerte, karakterer og stryk  
Antall uteksaminerte 2020: 22 
 
Tilgjengelig statistikk finnes på: http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/  

 
7. Rekruttering  
 
Tiltak for å få søkere til programmet  
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Fokuset i 2020 har som det foregående året ligget på en felles markedsføringsstrategi i regi av 
fakultetet. Dette skulle være et tilbud for samtlige masterprogram ved instituttet. 
Rekrutteringsarbeidet har etter hva vi kan se ikke kommet skikkelig i gang og vi venter stadig på 
bistand fra fakultetet for å komme i gang.  
 

 
8. Internasjonalisering  
Mulighet for utreisende og innreisende 
 
Pandemien i 2020 har resultert i begrensede muligheter for mobilitet blant våre programstudenter 
ettersom UiO sentralt besluttet at verken innreise eller utreise blant studenter var lite 
gjennomførbart og ikke å anbefale.  
 
Utover dette har HEPMA- studentene i utgangspunktet flere utvekslingsmuligheter, men det er 
fortsatt få som ønsker å benytte dem. Det jobbes stadig med å finne en avtale for studentene på 
spesialisering innen Økonomisk Evaluering.  Avtalen vi har med Oxford Brookes University er fortsatt 
usikker grunnet Brexit. Samtlige utvekslingsavtaler skal fornøyes i løpet av kommende år.  
 

 


